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COMUNICAT

La data de 24 februarie 2011, la sediul Registrului Urbaniştilor din România din str.
Tudor Arghezi nr. 21, a avut loc şedinţa Consiliului Superior, care a analizat următoarele:
1.- Raportul de activitate a Consiliului Superior la încheierea mandatului.
D-l prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU, preşedintele Registrului Urbaniştilor din
România a prezentat activitatea Consiliului Superior din mandatul desfăşurat în perioada 19
februarie 2009- 23 februarie 2010.
Pe baza materialului prezentat s-au purtat discuţii. Activitatea Consiliului Superior a fost
apreciată ca foarte bună, iar raportul aprobat, va fi postat pe site-ul www.rur.ro.
La încheierea mandatului, domnul Preşedinte a mulţumit membrilor Consiliului Superior
pentru activitatea depusă, menţionând faptul că au fost specialişti implicaţi care au avut o
activitate susţinută, fără a fi membri ai Consiliului Superior.
Raportul va fi transmis, conform Regulamentului referitor la organizarea şi funcţionarea
Registrului Urbaniştilor din România, organizaţiilor care desemnează membrii Consiliului
Superior.
2.- Constituirea Consiliului Superior al Registrului Urbaniştilor din România pe
baza nominalizărilor primite de la instituţiile constituiente, alegerea Preşedintelui
Registrului Urbaniştilor din România şi a Preşedintelui delegat.
Au fost prezentate nominalizările primite în conformitate cu prevederile Art. 6 din
Regulamentul referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior nr. 101/29.07.2010, care sunt următoarele:
- autoritatea publică centrală care are în coordonare domeniul amenajării teritoriului şi
urbanismului (M.D.R.T.):
membrii titulari:
- d-na arh. Anca Ileana GINAVAR, Director general D.G.D.T.- M.D.R.T.
- d-l. dr. geograf Bogdan SUDITU, şef serviciu D.G.D.T.- M.D.R.T.
- d-l. lector univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU- U.A.U.I.M.
- d-l. conf. dr. arh. Cătălin SÂRBU- U.A.U.I.M.
membru supleant: d-na. arh. Doina Mihaela BUBULETE, URBAN-INCERC
Bucureşti.
- Asociaţia Profesională a Urbaniştilor din România (A.P.U.R.)
membrii titulari:
- d-l. prof. univ. dr. geograf Ioan IANOŞ, Universitatea Bucureşti
- d-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU, decan Facultatea de
Urbanism, U.A.U.I.M.
membru supleant: d-l. arh. Crişan Victor POPESCU, S.C. ROSTRADA S.A.
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- Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion MINCU”:
membrii titulari:
- d-l. prof. univ. dr. arh. Ştefan SCAFA-UDRIŞTE, Rector U.A.U.I.M.
- d-l. prof. univ. dr. arh. Emil Barbu POPESCU, Preşedinte U.A.U.I.M.
- d-l. prof. univ. dr. arh. Constantin ENACHE, Facultatea de Urbanism
membru supleant: d-l. conf. univ. dr. arh. Tiberiu Constantin FLORESCU,
Facultatea de Urbanism.
- Asociaţia Arhitecţilor Şefi de Judeţe din România:
membru titular: d-na arh. Mirela DIDĂ, Preşedinte.
membru supleant: d-l. arh. lector univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI,
secretar A.A.S.J.
- Asociaţia Arhitecţilor Şefi de Municipii din România:
membru titular: d-na drd. arh. Simona Elena MUNTEANU, Preşedinte
membru supleant: d-l. lector univ. dr. arh. Traian Andrei LUNCAN
- Ordinul Arhitecţilor din România:
membrii titulari:
- d-l. arh. Şerban Dragoş Ion ŢIGĂNAŞ, Preşedinte
- d-l. arh. Nicolae ŢARĂLUNGĂ
membru supleant: d-l. arh. Eugen PĂNESCU, Planwerk Cluj-Napoca.
Întrucât cei doi nominalizaţi de O.A.R. pentru funcţia de membru titular nu îndeplinesc
prevederile Art. 6 din Regulamentului referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului

Urbaniştilor din România, vor avea drept de vot în şedinţele Consiliului după dobândirea
dreptului de semnătură pentru documentaţii de urbanism şi amenajarea teritoriului.
Dintre cei nominalizaţi, d-nii arh. Nicolae ŢARĂLUNGĂ şi Eugen PĂNESCU nu au participat
la şedinţă.

Consiliul Superior fiind constituit, s-a trecut la alegerea Preşedintelui. Cu unanimitate de
voturi, d-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU a fost reales în funcţia de Preşedinte.
Pentru funcţia de Preşedinte delegat au fost făcute două propuneri şi anume: d-l. prof.
univ. dr. geograf Ioan IANOŞ şi d-na arh. Anca Ileana GINAVAR, ultima propunere întrunind
majoritatea voturilor.
D-l. arh. Şerban Dragoş Ion ŢIGĂNAŞ, nominalizat de către O.A.R. în Consiliul
Superior, în cuvântul său, s-a arătat plăcut impresionat de activitatea Registrului Urbaniştilor din
România, care din afară nu este atât de vizibilă. A venit la această şedinţă cu gândul de a
propune o mai strânsă colaborare între arhitecţi şi urbanişti şi a fost primit cu multă deschidere,
din discuţii a reieşit că avem obiective comune (formarea profesională continuă, rezolvarea
problemelor disciplinare) şi că dorim cu toţii o bună colaborare.
3.- Semnarea PROTOCOLULUI de colaborare între Registrul Urbaniştilor din

România şi Asociaţia Inginerilor de Instalaţii din România.
Asociaţia Inginerilor de Instalaţii din România a fost reprezentată de d-l. prof. onor. dr.
ing. D.H.C. Liviu DUMITRESCU- Preşedinte, d-l. conf. univ. dr. ing. Silviu GHEORGHEVicepreşedinte, d-l. conf. univ. dr. ing. Cătălin LUNGU- Secretar ştiinţific şi d-l. ing. Mihai
MATEESCU- Director marketing revista INSTALATORUL.
Protocolul, care are ca scop îmbunătăţirea calităţii documentaţiilor de amenajarea
teritoriului şi de urbanism prin participarea specialiştilor în instalaţii cu drept de semnătură, are
două teme şi anume:
- organizarea în comun de cursuri de pregătire şi comisii de lucru în vederea susţinerii
examenelor de către ingineri de instalaţii în vederea atestării dreptului de semnătură pentru
documentaţii de amenajarea teritoriului şi de urbanism, în conformitate cu prevederile
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Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajare
a teritoriului şi de urbanism;
- organizarea de cursuri de pregătire pentru inginerii de instalaţii în vederea atestării dreptului de
semnătură în centrele teritoriale din Bucureşti, Timişoara, Iaşi, Cluj-Napoca, precum şi în alte
oraşe reşedinţă ale regiunilor de dezvoltare sau centre universitare.
Colaborarea se va desfăşura şi prin intermediul celor două publicaţii, URBANISMULserie nouă şi INSTALATORUL.
Asociaţia Inginerilor de Instalaţii din România a donat Registrului Urbaniştilor din
România un exemplar din ediţia a două a Enciclopediei tehnice de instalaţii, valoroasă lucrare în
patru volume, la elaborarea căreia au contribuit 68 specialişti în toate tipurile de instalaţii.
4.- Stadiul organizării Programului de formare continuă pentru Arhitecţii Şefi- va fi
prezentat în şedinţa viitoare.
5.- Raportul privind activitatea birourilor teritoriale.
Reprezentanţii teritoriali ai Registrului Urbaniştilor din România (Iaşi, Cluj-Napoca,
Timişoara) au prezentat activitatea birourilor, care este postată pe site-ul www.rur.ro.
6.- Programul Conferinţei de urbanism organizată în colaborare cu „abplus events”
la Iaşi.
D-l lector univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI, reprezentant teritorial al Registrului
Urbaniştilor din România în Regiunea Nord- Est de Dezvoltare cu sediul la Iaşi, desemnat de
Consiliul Superior ca responsabil cu această acţiune, a prezentat programul.
Data iniţială de desfăşurare-25 martie a.c a fost schimbată în 7 aprilie. Tema este starea
oraşului- radiografia tranziţiei, iar moderator este d-l lector univ. dr. arh. Mircea
GRIGOROVSCHI. Din partea Consiliului Superior, la conferinţă a fost desemnat ca
reprezentant d-l. conf. univ. dr. arh. Tiberiu Constantin FLORESCU.
Studiul de caz şi specialistul străin care va face o prezentare vor fi stabilite de către
M.D.R.T., partener în organizare.
7.- Diverse.

În ziua de 24 februarie a.c., înainte de şedinţa Consiliului Superior, Comisia de
examinare şi preşedintele Comisiei de disciplină, d-l. arh. Gheorghe Ştefan ELKAN s-au întâlnit
într-o şedinţă de lucru având în vedere expirarea sancţiunii aplicate d-lui arh. Nicolae DINU în
baza Deciziei nr. 5 din 24 iunie 2010. Ca urmare a interviul profesional susţinut în faţa
membrilor Comisiei de Examinare a Registrului Urbaniştilor din România, specialistului
sancţionat i-au fost redate certificatele şi ştampila.
o S-a hotărât, în conformitate cu prevederile Art. 31 (3) al Regulamentului privind
dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de
urbanism, solicitarea nominalizărilor pentru Comisia de examinare.
o Consiliul Superior a hotărât că la stabilirea preşedinţilor comisiilor nu este
obligatoriu ca aceştia să fie dintre membrii Consiliului Superior.
o S-a hotărât ca în şedinţa viitoare să se constituie comisiile de specialitate şi să fie
nominalizat purtătorul de cuvânt. S-a propus angajarea un specialist P.R.
o Consiliul Superior a fost informat asupra solicitării Consiliului European al
Planificatorilor (Spatial Planners)- CEU-ECTP, care sub îndrumarea d-lui Henk van der Kamp
de la Institutul Irlandez de Planificare realizează o cercetare cu privire la recunoaşterea mutuală
a calificărilor din Europa privind planificarea, de a răspunde la trei intrebări. Atât întrebările cât
şi răspunsurile sunt postate pe site-ul www.rur.ro.
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o D-na arh. Anca Ileana GINAVAR, Director general D.G.D.T.- M.D.R.T. a
propus organizarea în toamna acestui an a Conferinţei de Urbanism, în colaborare cu M.D.R.T.,
propunere pe baza căreia s-au purtat discuţii.
o Consiliul Superior a hotărât ca următoarea şedinţă să aibă loc, la sediul
Registrului Urbaniştilor din România, în ziua de 31 martie a.c, la orele 1000.

DIRECTOR EXECUTIV
Arh. Liliana Elza PETRIŞOR
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